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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!!!
Бла го оном ко до ви јек жи ви, имао 

се ра шта и ро ди ти.
Ње гош

Ево да на ко ји ство ри Го спод, уз ра
дуј мо се и раз ве се ли мо се у ње му, јер је 
Хри стом јед ном за сваг да ис пу ње на и 
до вр ше на тај на на шег спа се ња од смр
ти! Ево да на осло бо ђе ња све тва ри од 
смрт но га стра ха и ужа са, јер Нај сло
бод ни ји сло бод но при ми на се бе и рас
ки де са мрт не око ве, и слав ним Вас кр
се њем сво јим за у век ра зо ри там ни цу 
ад ску и цар ство ни шта ви ла! Ево сла
вља мно го же ље ног и ду го о че ки ва ног 
од не из број них по ко ле ња љу ди свих 
вре ме на! Ево и од го во ра на сва крај
ња пи та ња жи во та и по сто ја ња, ко ја су 
му чи ла Ада мо ве по том ке кроз ве ко ве! 
Ево нам, бра ћо нај љу ба зни ја, ко нач ног 
раз ре ше ња све ко ли ке дра ме чо ве чи је, 
ко ја тра је од пр во га да на исто ри је све 
до да на да на шње га!

За и ста, це ла људ ска исто ри ја и 
ни је ни шта дру го до не пре кид на 
дра ма, не пре ста на бор
ба да се жи вот што ви
ше про ду жи, и, ако је 
мо гу ће, ко нач но от
ме од иш че зну ћа. 
Али, ода кле та ква 
жеђ за жи во том, от ку
да та кав страх од смр ти 
код свих жи вих би ћа, а 
на ро чи то код љу ди? Ода
кле та кво про ти вље ње жи вих пре ма 
уми ра њу? Зар нас ни су ра зни са мо
зва ни уче ња ци де це ни ја ма учи ли да 
је овај свет и жи вот све, и да по сле 
ње га не ма ни че га? И зар он да не би 
би ло са свим ло гич но да се час смрт

ни до че ку је пот пу но мир но, као не
што што сле ду је при род ни по ре дак, 
и до ла зи у сво је вре ме сва ком жи вом 
ство ру?

Ипак, ако са мо ма ло бо ље за ви ри
мо у на шу сва ко дне ви цу, уви де ће мо 
вр ло ла ко да се сва на сто ја ња чо ве чи
ја сли ва ју у са мо је дан је ди ни на пор и 
јед но је дин стве но пи та ње – ка ко оте
ти жи вот од про па да ња и ове ко ве чи
ти сво је лич но по сто ја ње у вре ме ну и 
про сто ру. Сва де ла и до стиг ну ћа на у
ке, умет но сти и фи ло со фи је – све је то 
не у га си ва че жња за Веч ним и Бе смрт
ним, од но сно је дан ги гант ски по крет 
да се по сто ја ње и жи вот учи не не про
ла зним, што опет ја сно и очи глед но 
го во ри да је смрт за пра во уљез и ло пов 
у цар ству жи вих.

И са ми смо све до ци да сви на ши 
про бле ми, ма и нај ве ћи, по ста ју као 
ни шта и пот пу но гу бе ва жност пред 
по ја вом смр ти, на ро чи то ако она по
го ди на шу нај бли жу око ли ну. Оту да у 
љу ди ма страх и ужас – и нај ве ћи и нај

сил ни ји ово га све та по ста ју 
роп ски по ни зни и па да ју 

на ко ле на пред за го
нет ком смр ти. Та ко је 
је дан фран цу ски ми
сли лац до бро ре као: 

‘’кад ми љу ди ка жу жи вот 
је те жак, увек их пи там а у 

од но су на шта?’’
Ја сно је, да кле, да је пи та ње 

жи во та и ње го вог оп стан ка да ле ко нај
ве ће пи та ње ко је је икад по ста вље но, а 
ко је и да нас при ти ска сво јом ва си он
ском те жи ном сав жи ви свет. Овом 
пи та њу пу ну па жњу су по све ћи ва ла 
чи та ва по ко ле ња му дро љу би вих љу ди 
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– фи ло со фа, и њи хо вих на раз не на
чи не на след ни ка и на ста вља ча. Овим 
пи та њем по сред но и не по сред но ба ве 
се на у ка, умет ност и ре ли ги ја; њи ме 
се, мо же мо сло бод но ре ћи, на овај или 
онај на чин за пра во ба ви сва ки жи ви 
чо век уоп ште. Но ко нач но и пот пу но 
ре ше ње овог ва зда го ру ћег пи та ња на
ћи ће мо је ди но и ис кљу чи во у Цр кви 
Хри сто вој, у Цр кви Бо га жи во га, у све
пра зни ку Вас кр се ња Хри сто вог. 

Те ма Цр кве кроз сву ње ну спа со
но сну исто ри ју и ни је ни шта дру го до 
пи та ње Жи во та, и то Жи во та веч ног, 
бес крај ног, у пу но ћи ра до сти и бла
жен ства. Дру гим ре чи ма, те ма Цр кве 
и ње но сре ди ште ва век је сте и оста
ће лич ност Бо го чо ве ка Хри ста, и не
по но вљи во де ло Ње го ве бо жан ске 
љу ба ви – Је ди но род ни Син Бо жи ји, 
не про мен љи во оста ју ћи Бо гом, исто
вре ме но по ста је Чо век, Син Чо ве чи ји. 
Он по чи ње свој зе маљ ски век не би ва
лим ра ђа њем од без брач не Де вој ке, а 
за вр ша ва га пот пу но нео че ки ва ним 
су сре том са смр ћу и слав ним Вас кр се
њем из мр твих.

С јед не стра не је са вр ше ни Чо век 
– сво јим све чо ве чан ским ли ком и тру
до љу би вим жи во том Он се от кри ва 
као ико на, од но сно про то тип пра во га 
и пот пу ног Чо ве ка, тач ни је Све чо ве
ка – Па нан тро по са, а  с дру ге стра не 
је са вр ше ни Бог – сво јим Вас кр се њем 
из мр твих Он про ја вљу је без гра нич ну 
власт над жи во том, и сво ју до мо стро
ји тељ ну љу бав и бри гу о све ту. У гро
бу те лом, у аду ду шом као Бог, у Ра ју 
са раз бој ни ком, и на пре сто лу био си, 
Хри сте, са Оцем и Ду хом, све ис пу ња
ва ју ћи, Без гра нич ни.

За и ста, са мо је Син Бо жи ји, Ко ји је 
и Син Чо ве чи ји, мо гао лич ним под ви
гом са мо жр тве не љу ба ви да ко нач но и 

за у век по бе ди смрт, и да се иш чу па из 
ње них че љу сти.

Та ко је Хри стос по стао зр но ко је, 
ба че но у зе мљу, уми ре, да би мно ги род 
до не ло. 

Вас кр се ње Хри сто во по ста је та
ко осно ва хри шћан ске ве ре и жи во та 
– ако Хри стос ни је вас кр сао, он да је 
пра зна мо ја про по вед, он да је уза луд на 
и ва ша ве ра, по ру чу је ве ли ки Па вле.

Све до ци Вас кр се ња про по ве да ли 
су овај до га ђај чи та вом све ту. Да би 
по све до чи ли ту исти ну, од ре кли су се 
до та да шњег мир ног жи во та, и по шли 
у не по зна те да ле ке зе мље и не из ве
сност. Све до че ћи Хри ста рас пе тог и 
вас кр слог, апо сто ли и њи хо ви уче ни
ци при ми ли су на се бе си ро ма штво 
и гла до ва ње, без број не не во ље, про
гон ства, там но ва ња, а нај зад и са му 
му че нич ку смрт. До га ђај Вас кр се ња 
Хри сто вог из осно ве је про ме нио њи
хов жи вот, као што и да нас ме ња жи
вот свих оних ко ји ве ром са гле да ва ју 
и све до че ово нај слав ни је чу до бо жан
ске љу ба ви. И да нас, хри шћа ни су све
до ци истог тог све до чан ства, и но си
о ци исте про по ве ди. Жи вот Цр кве, и 
да нас као и не кад, са сто ји се пре све га 
у том жи вом и жи во твор ном све до
че њу Хри ста рас пе тог и вас кр слог, 
Ко ји је овом сво јом нај ве ћом и нај бо
жан стве ни јом по бе дом за у век ре шио 
ми ле ни јум ску дра му би ћа и би ти са ња 
и от крио не про ла зну вред ност пра ве 
љу ба ви.

За то, дра га бра ћо и се стре, укре пи
мо се рад oшћу у ове пра знич не да не, 
и ус клик ни мо јед ним усти ма и јед ним 
ср цем све по бед ну пе сму Цр кве: Хри
стос вас кр се из мр твих, смр ћу уни
шти смрт, и сви ма ко ји су у гро бо ви
ма жи вот да ро ва!

Оливер Беговић
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СМИСАО ВАСКРСЕЊА -
ШТА СМО ДОБИЛИ

ВАСКРСЕЊЕМ ХРИСТОВИМ?
У вас кр сном по здра ву Хри стос Вас кр се са

др жа на је сва ду би на и сми сао хри шћан ске ве
ре. Овај по здрав озна ча ва дво је: да је Хри стос 
Вас кр сао и да ће мо и ми вас кр сну ти. Ако би 
Хри стос са мо вас кр сао а ми не, он да ка ква нам 
је ко рист што је Он вас кр сао. Вас кр снув ши из 
мр твих Хри стос је Вас кр се ње из мр твих учи
нио оба ве зним за све љу де и до бре и зле. 

Сва Хри сто ва де ла, све Ње го ве ре чи, све 
уче ње Ње го во не ма сми сла да Хри стос ни је 
Вас кр сао из мр твих. До свог Вас кр се ња Хри
стос је учио о веч ном жи во ту, али је Вас кр се
њем по ка зао да је Он за и ста жи вот веч ни. До 
свог Вас кр се ња је учио о вас кр се њу мр твих, 
али је тек сво јим Вас кр се њем по ка зао да ће 
мр тви вас кр сну ти. До Вас кр се ња свог Он је 
учио да ве ра у ње га пре во ди из смр ти у жи вот, 
али је Вас кр се њем сво јим по ка зао да је по бе
дио смрт и ти ме оси гу рао осмр ће ним љу ди ма 
пре ла зак из смр ти у бе смрт ност. Јед ном реч
ју без Вас кр се ња Хри сто вог не мо гу ће је би ти 
хри шћа нин, не мо гу ће је хри шћан ство. За то 
апо стол Па вле и ка же: Ако Хри стос не уста из 
мр твих уза луд је и ве ра ва ша и про по вед на ша 
(1 Кор 15,1417). 

Ка ко то да је Вас кр се њем сво јим Хри стос 
по бе дио смрт а ми љу ди и да ље уми ре мо? Да, 
смрт по сто ји, али је Вас кр се њем Хри сто вим 
она пре ста ла да бу де за људ ску при ро ду про
клет ство, ужас, страх, већ је по ста ла као при
вре мен и про ла зан сан. Ми љу ди и са да уми
ре мо пре ђа шњом смр ћу али не оста је мо у њој. 

То не зна чи умре ти. Власт смр ти, истин ска, она пра ва смрт је ка да онај ко ји је 
умро не ма ви ше мо гућ но сти да се вра ти у жи вот; ако ће он по сле смр ти ожи
ве ти и при том жи ве ти бо љим жи во том, он да то ни је смрт не го спа се ње, по бе да 
смр ти. Деј ство смр ти ни је пре ки ну то Вас кр се њем Хри сто вим. Али је за то смрт 
обе сна же на на дом у вас кр се ње. 
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Православно учење о Пресветој Богородици -

ТЕОТОКОЛОГИЈА 
Живот Пресвете Богородице

Постоји мало историјских пода
така о Пресветој Богородици, али оно 
што се зна, сачувала је црквена тра
диција. Она је ћерка Јоакима и Ане. 
Родом је била из Назарета у Галилеји, 
данашњи Израел. Анђео Господњи је 
објавио Јоакиму и Ани да ће добити 
ћерку, и анђео им налаже да јој дају 
име Марија. Постоји близу стотину 
разних тумачења имена Марија, једно 
од тих тумачења је да Марија значи: 
владарка, најузвишенија, нешто као 
Августа код Римљана. Када је Марија 
напунила три године, Јоаким и Ана, из 
Назарета одводе Марију у Јерусалим 
да је предају Богу на службу у јеру
салимском храму. На вратима храма ју 
је дочекао првосвештеник Захарија 
који је Богородицу увео у храм и то у 
најсветији део храма Светињу над све
тињама. У храму је Марија остала 9. 
година. По јеврејском закону када је 
Марија напунила 15. година није више 
могла да остане у храму, и по изласку 
из храма требала је да ступи у брак. 
Марија је рекла свештеницима да се 
заветовала на девичанство и да не 
жели да ступи у брак. Тада су све
штеници између дванаест благоче
стивих људи из племена Давидова 
изабрали старца Јосифа да чува 
девичанство Маријино. Она је била 
заручена за Јосифа са циљем да се по
каже да Исус по свом физичком ро
ђењу припада јудејском народу. Јосиф 
је био даљи сродник Маријин из На
зарета. Она је у његовом дому про
водила време као у храму, у молитви, 

читању Светог пи
сма, посту, бого
размишљању, руч
ном раду. Због те 
заруке Исус је сма
тран сином Јоси
фовим и Марији
ним, иако је Јосиф 
има само законско, 
а не физичко очи
нство над њим. У 
Назарету јој се ја
вља архангел Гав
рил који јој је рекао 
да ће родити Сина 
и да му да име Ис
ус. На њено пита
ње: „Како ће то би
ти када не знам за 
мужа?“ Анђео јој 
одговара: „Дух Св
ети доћи ће на тебе и Сила Вишњег 
осенићете; зато и оно што ће се роди
ти, биће свето и назваће се Син Божи
ји“ (Лк 1, 3436).  После рођења њеног 
Сина у Витлејему, она је присутна по
ред Исуса у свим великим тренуцима 
Његовог живота и рада. Четрдесети 
дан по рођењу Господа Исуса Христа, 
Пресвета Дјева доноси малог Христа у 
храм да би принела жртву за њено 
очишћење. Затим са Јосифом одлази у 
Египат, склањајући се од Ирода, где 
бораве пет година. По повратку, на
стањују се у Назарету. Присуствовала 
је чуду у Кани Галилејској. Била је на 
Голготи приликом страдања Господа 
Исуса Христа. Са Крста Христос је 
Пресвету Дјеву поверио на чување 
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апостолу Јовану Богослову, код кога је 
живела у Ефесу и у кући на Сиону коју 
је Јован купио. По Вазнесењу Гос
подњем, проживела је још 24 године, 
када је и уснула са 72 године, старости. 
Била је стално у друштву са апостолима 
и помагала им својим саветима, па је 
са њима била и на дан силаска Светог 
Духа. По предању путовала је у Анти
охију и посетила је светог Игњатија 
Богоносца. Путовала је и на Кипар где 
је посетила светог праведника Лазара 
кога је Христос васкрсао из мртвих. 
Сматра се да је посетила Свету Гору и 
да је рекла да то буде њена држава. 

Улога Пресвете Богородице у 
спасењу света

Назив Θεοτοκος  Богородица, зна
чи она која је родила Бога. Овај назив 
 Богородица  садржи сву суштину 
домостроја спасења људи. Господ Исус 
Христос, Син Божији, се оваплотио, 
постао човек, и на себе узео комплетну 
људску природу, али да није било Бо
городице, Христос не би могао по
стати човек. Без њеног пристанка: 
„Ево слушкиње Господње нека буде по 
речи Твојој“ (Лк 1, 38), Син Божији не 
би могао бити оваплоћен. Она је та 
која даје Богу тело. Богородица при
стаје да се преко ње испуни домострој 
спасења свих људи. Оваплоћење Хри
стово није било својевољно, без слобо
де, без пристанка човека. Богородица 
прво изражава сумњу: „Како ће то 
бити кад не знам за мужа“, а анђео јој 
говори: „Дух Свети сићи ће на тебе...“ и 
њено слагање са тим: „Ево слушкиње 
Господње...“све то показује слободу 
Пресвете Богородице. Овде се поштује 
воља Пресвете Богородице, њена сло
бода. Без њене слободе, без њеног 

пристанка, не би Бог могао да се ова
плоти. 

Богородица у иконографији

Богородица је Мати Божија (а то 
име је исписано на иконама, иници
јалима ΜΡΘΟΥ, или потпуно μήτηρ 
Θεοΰ), која је родила Сина Божијег, а 
који је од ње узео савршену људску 
природу.

Успење Пресвете Богородице

Пресвета Богородица се молила 
своме Сину да је узме са овога света. 
Једног дана за време молитве, јави се 
Архангел Гаврило Пресветој Бого
родици који јој је дао гранчицу палме 
и рекао јој да ће за три дана да се 
упокоји. Након тога Богородица је по
желела да још једном види све апо
столе који су били расути по свету ши
рећи Христову веру. Силом Божијом 
они се брзо окупише у дом Јованов на 
Сиону. Недостајао је једино апостол 
Тома. Пред њима је мирно предала 
свој дух Богу. Апостоли су је сахранили 
у Гетсиманском врту у гробници ње
них родитеља Јоакима и Ане. Три дана 
после сахране стигао је и Тома и тада 
су му отворили гроб да још једном 
види тело Богомајке и да се опрости 
од ње, али у гробу је био само покров 
Богородичин, без тела, које је било 
узнето на небо. Те вечери се јавила 
апостолима и рекла им: Радујте се, ја 
ћу бити са вама до века.

Успење Пресвете Богородице пре
дставља улажење у непролазну светло
ст Царства Божијег. Смрт је престала 
да буде смрт, смрт је постала жвот, сје
дињење, а не растанак.

Срећко Зечевић, јереј
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Православље и савремени проблеми човечанства

ШТА СУ ТО СЕКТЕ?
Јед на од нај ве ћих по ша сти ко ја се 

све ви ше ши ри и све ви ше узи ма да
нак у фи зич ком и пси хич ком здра вљу, 
и ов де код нас у Ср би ји и у све ту је
сте по шаст сек ти. То су вер ске гру пе 
ко је се би да ју раз ли чи та име на, и раз
не епи те те, ко је ми на зи ва мо сек те. 
Сек та је гру па љу ди ко ја при ме њу је 
мен тал не ма ни пу ла ци је као основ ни 
ин стру мент, ко ри сте ћи не зна ње или 
сла бост дру гих љу ди и сво јим уче њем 
и прак сом до во де те љу де до њи хо ве 
пси хич ке и фи зич ке за ви сно сти (Др. 
Бра ти слав Пе тро вић, пси хи ја тар и 
суд ски ве штак). Мен тал на ма ни пу ла
ци ја је си стем пси хич ких и фи зич ких 
тех ни ка ко је се из во де груп но или ин
ди ви ду ал но, а све у ци љу да пре о бли
ку ју спо соб ност дру гих лич но сти  и 
на тај на чин оту пљу ју кри тич ки дух те 
лич но сти, спо соб ност про су ђи ва ња и 
од лу чи ва ња. Реч сек та по ти че од ла
тин ске ре чи se qui  што зна чи сле ди ти. 
Та ко да кле, сек та је ма ла гру па исто
ми шље ни ка ко ја се одво ји ла од ма ти
це ре ли ги је у не ку дру гу, са мо стал ну 
ре ли гиј ску гру пу. Та ко су се из хри
шћан ства раз ви ле псе у до хри шћан ске 
сек те: Је хо ви ни све до ци, Адвен ти сти, 
Мор мо ни, Бап ти сти, Уни вер зал ни жи
вот, и др. Из Хин ду и зма су се раз ви ле: 
Јо га цен тар, Ошо Раџ ниш, Саи Ба ба, 
Ме хер Ба ба, Шри Чин мој, и др. Са та
ни стич ке: Са та ни на цр ква, Са на тан, 
Са та ни на цр ква Ен гле ске, Ред Со лар
ног хра ма, и др. Син кре ти стич ке: Ма
со ни, Ро зен крој це ри, Злат на Зо ра... По 
сво јој ор га ни за ци ји све су сек те то та
ли тар не. То је та ква ор га ни за ци ја ко ја 
узи ма на се бе кон тро лу о свим фа за ма 

жи во та сво јих по да ни ка (спорт, ве ра, 
књи жев ност, по ро дич ни жи вот...) По 
ус тро јству су пи ра ми дал не: на вр ху 
је гу ру, во ђа, ли дер, итд. По сво јим 
ефек ти ма све су сек те де струк тив не, 
де лу ју ра за ра ју ће на чо ве ка. По ред 
ових на ве де них обе леж ја по треб но је 
ре ћи и то да су све сек те/кул то ви пре
ма уну тра шњем устрој ству и уну тра
шњим од но си ма то та ли тар не гру пе, 
а пре ма по сле ди ца ма сво га де ло ва ња 
де струк тив не гру пе. Оту да је пот пу но 
по гре шно и вр ло нео збиљ но по ми ња
ти то та ли тар не и де струк тив не сек те/
кул то ве, по што се у том слу ча ју мо же 
за кљу чи ти ка ко по сто је сек те/кул то ви 
ко је/ко ји ни су то та ли тар не и де струк
тив не ор га ни за ци је, а што ни је тач но. 
Атри бу ти “то та ли тар но” и “де струк
тив но” спа да ју у обим и са др жи ну пој
ма сек та/култ, са мо што се, од гру пе до 
гру пе, ис по ља ва ју у раз ли чи тој ме ри. 

У Европ ској Уни ји је утвр ђе но 10 
кри те ри ју ма за про це ну да је не ка ор
га ни за ци ја сек та а то су: 1. мен тал на 
ма ни пу ла ци ја; 2. угро жа ва ње фи зич
ког и пси хич ког здра вља; 3. изо ла ци
ја љу ди од по ро ди це и при ја те ља; 4. 
ис по ља ва ње ан ти со ци јал них ста во ва; 
5. су ко бља ва ње са ре дом и за ко ном; 
6. ин фли тра ци ја у др жав не ор га не; 
7. те жња за осва ја њем вла сти; 8. по
ста вља ње ве ли ких фи нан сиј ских зах
те ва след бе ни ци ма; 9. увла че ње де
це у њи хо ве ре до ве; 10. ис по ља ва ње 
де струк тив них ста во ва. Европ ским 
струч ња ци ма је до во љан је дан од ових 
кри те ри ју ма да не ка ор га ни за ци ја бу
де сек та.  (Наставиће се...)

Срећ ко Зе че вић, је реј
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Хришћанска етика

ТУМАЧЕЊЕ БЛАЖЕНСТАВА

У хришћанском начину живота 
постоји постепеност у стицању вр
лина и врлинског живота. Када пог
ледамо сам приказ стварања света 
видимо извесну постепеност у ства
рању. Јер Бог није у једном моменту 
створио човека и сва жива бића. Та 
постепеност у усавршавању се види у 
целој историји света. У Старом заве
ту патријарх Јаков када је имао визију 
лествице, она је образац усавршавања 
духовног живота, да се постепено 
стичу врлине. Тај синоним лествице 
употребио је и Св. Јован Лествичник 
у свом делу Лествица, где је изнео 
постепеност у усавршавању духовног 
живота и уопште живота. То је лес
твица која води на небо. Затим, има 
нечег чудесног у давању заповести 

Мојсију од Бога на гори Синају. Јер 
Бог му није  дао одмах таблице са за
повестима, него се Мојсије постепе
но припремао за тај величанствени 
сусрет са Богом.Припремао се пос
том и молитвом. Тако је и Христос у 
Беседи на гори изрекао блаженства 
и то поступно и постепено.

Шта је то врлина и врлински жи
вот? Врлина је кретање човеково ка 
Богу или његова веза са Богом. Без 
учешћа у Божијем животу нема ис
тинског живота. Врлина је служење 
другоме. Будући да добро није ствар 
неког неличносног принципа него је 
ствар личносног Бога, логично је и 
да је врлина остварење добра у Богу. 
Тројични Бог је ипостасно и из
ворно добро. Зло је одрицање доб
ра, односно одрицање Бога. Зло по 
хришћанском учењу не представља 

онтолошки принцип, већ етички при
нцип. Пошто је зло етички принцип, 
оно води бића у сукоб са природом, 
усмерава их и окреће против при
роде. Где се добро налази? Добро не 
треба тражити као идеју јер оно не 
може бити идејом. Треба да буде ре
алност и као такво да дође у везу са 
животом. Добро опет не треба тра
жити ван и само ван света, јер у том 
случају би било недодириво и свету 
некорисно. Зато је и оно присутно у 
човеку. По хришћанском учењу доб
ро је личносно, а не идеја. Бог је доб
ро, као једини добри. Он се даје свим 
људима, јер су сви људи створени по 
слици и прилици Божјој. По речима 
Св. Василија Великог природно је да 
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људи желе добро, оно је лепо и воли 
се. Бог је добар, све дакле тежи доб
ру, Богу све тежи. „Човек има врлине 
када испуњава евангелске заповести, 
које не значе насиље, него благодат и 
силу Божију окренуту ка човеку, без 
чувања Божијих заповести човек не 
напредује ни у једној врлини. Пости
зање врлине јесте чување заповести 
Господњих“.1

У историји философске мисли 
многи философи су покушавали да 
дају одговор на питање шта је врлина. 
Тако је Сократ говорио да је врлина 
знање. Ако је то тако онда би најобра
зованији људи имали највише врлина, 
а они то немају. Врлина је мера каже 
Аристотел, али човек не може самом 
себи бити мера, према томе не може 
ни прописивати врлину. За Канта је 
врлина снага максиме једног човека 
при његовом испуњењу дужности. 
Али овим није речено које су то дуж
ности. Једини који је показао и до
казао шта је врлина јесте Богочовек 
Христос. „Јер ко је Христа пронашао 
и његов пут препознао, пронашао је 
истовремено врлину. Богу и није мо
гуће приступити на други начин већ 
личним прихватањем Богочовека. У 
Христовим речима и његовом стра
дању оваплоћене су све људске вред
ности. Ко опонаша Христа тај истов
ремено следи врлину и то у њеном 
апсолутном реалитету.“2

У историји философске мисли и 
историје света било је доста учитеља 
морала и оних који су стварали своје 
моралне и етичке системе. Али теш
ко да је неко од њих у своме животу 
остварио оно што је учио. Међутим 
1 Кардамакис, М, Православна духовност,  Манас
тир Хиландар, 1996, 220.
2 Томовић, С, Христос моја истина, Октоих, Под
горица,1994,322323

„Богочовек Исус Христос није само 
учио и саветовао људе узвишеним 
моралним учењем него је увек и 
живео у пуној сагласности са њим. 
Он није само описивао пред духов
ним очима људи прекрасни морални 
идеал, него га је увек оваплоћавао у 
својим поступцима и делима. Мо
рално учење Христово је недељиво 
од Исусове личности. Морални лик 
Исусов усредсређен је у Христовом 
моралном учењу, а одавде и на сваки 
хришћански  морални живот. Ни за 
једног смртног човека није основано 
речено оно што божанствено Откри
вење сведочи о Исусу Христу: Он је 
учитељ, пророк, силан у делу и у речи 
пред Богом и пред свим људима. 
Исус Христос није само објавио да 
је оваплоћени Син Божији и јединс
твени божанствени учитељ, него је и 
животом и делима својим ово пока
зао. Када је видео сумњу код својих 
слушалаца Исус је говорио: дела која 
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ја творим у име Оца својега она све
доче за мене.“ 3                                                                          

Која је карактеристика хришћан
ске етике? Оно што карактерише 
суштину хришћанског начина жи
вота је литургијско сабрање и инте
зивно учешће  на Литургији и оче
кивање Другог доласка Христовог 
који ће да донесе крај и суд свету. Тај 
литургијски  начин живота је укази
вао да хришћани нису зависили од 
спољашњег света. Врлина и морал се 
у Хришћанству заснивају на Литур
гији. То је етос новог живота, победе 
над грехом, смрћу, етос васкрсења. У 
хришћанству се живот никада  не пос
матра и не доживљава као изоловано, 
егоистично живљење. Разлог томе је 
што је извор и прототип  живота сам 
Бог који је заједница. Зато се наш жи
вот одвија увек у заједници и као за
једница. А заједница је у сабрању, си
наксису народа Божијег око епископа 
и свештеника у Литургији где се ос
тварује заједница са Богом и узајамно, 
приносећи му дарове. Зато из Литур
гије извире живот, морал, спасење, 
етос. Најкраће речено, етика цркве је 
борба за спасење. Суштина Христо
вог моралног учења изражена је у Бе
седи на гори, а нарочито у Христовим 
Блаженствима. Блаженства садрже 
најкраћи преглед духовног живота 
човека. Блаженства се певају на Све
тој Литургији, Евхаристији у оном 
моменту када се на Литургији врши 
тзв. мали вход, тј. када се у свечаној 
поворци књига Јеванђеља преноси до 
олтара да би се као реч Божија обја
вила, вернима. О Блаженствима се 
говори у јеванђељу по Матеју и Луки. 
У јеванђељу по Матеју се каже: А када 

3 Др Панчовски, И., Личност Исуса Христа, Ниш, 
1968, 32,34

онде виде народ многи попе се на гору 
(Мт 5, 1). „На гору се пење како би 
нас научио да ништа не чинимо ради 
показивања пред људима. Будући да 
је намеравао да поучи народ, пока
зује нам како треба да се удаљимо од 
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многољудне вреве када учимо друге. 
И отворивши уста своја учаше их 
говорећи (Мт 5, 2). Зашто јеванђелист 
каже отворивши уста своја? Зар ове 
речи  нису сувишне? Нису јер је он 
учио и не отварајући уста. Како је то 
чинио? Својим животом и чудесима. 
А сада је отворио Своја уста и учаше 
их говорећи. Није учио само ученике 
него и народ.“4

Прво блаженство Христово је сле
деће: Блажени сиромашни духом, јер 
је њихово царство небеско. „Грчка реч 
птохос значи сиромашан, незнатан и 
долази од глагола катептихене, што 
значи: бојати се. Блажени су, дакле 
они који су богобојажљиви и смирени 
духом. Значи Христос на почетку као 
темељ поставља смирење.“5  У чему је 
васпитни значај и смисао овог првог 
блаженства. Сиромашни духом значи 
сиромашни у гордости тј. да немамо 
гордости. Сиромаштво духа то је сми
реноумље, смиреност, и смерност. Из 
те смирености Бог ствара свет и трпи 
човека и то човека оваквог какав је и 
Он га трпи из човекољубља. Темељ 
хришћанске философије је смирено
умље. Основна врлина из које се све 
рађа је смиреноумље. Онај који нема 
смирености нема ни других врлина. 
Смиреност дарује човеку Бог. Сми
реност није неки дар који се добија 
споља, него стање које треба лично 
доживети. Смиреност је Бога учи
нила човеком. Јер, Бог није морао 
да постане човек, али он то чини из 
своје смирености и човекољубља и 
Бог постаје човек. Морамо смирено 
да носимо свој крст у животу и да бу
демо у сваком тренутку спремни да 

4 Блажени Теофилакт, Тумачење Матејевог 
Јеванђеља, Манастир Дечани 1996, стр. 53
5 Наведено дело, 59.

се разапнемо на том крсту, то је сми
реност. „Бити сиромашан духом зна
чи јасно видети да човек нема ништа 
што није примио од Бога, да је ништа 
без благодати Божије. Блажено сиро
маштво је у јеванђељу св. Матеја на
звано  духовним  јер је то, пре свега, 
став ума и срца, уверење душе. Бити 
сиромашан духом значи бити лишен 
сваке гордости и вере у снагу сопс
твеног духа. То значи бити слободан 
од сваког ослањања на сопствене 
идеје, мишљења и жеље. Ако нека осо
ба жели да се упусти у духовни живот, 
мора све да напусти и да прати Хрис
та сиромашна духа. Бити сиромашан 
духом напросто значи бити потпуно 
ослобођен од грешнних жудњи овога 
света.“6

6 Хопко, Т., Православна вера, Духовност, IV књи
га, Крагујевац, 1998, 34
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Религија и психологија

КОЈИ СУ ОБЛИЦИ
РЕЛИГИОЗНОГ СТРАХА

Страх од суд би не – Овај страх се 
огле да у стра ху од свих мо гу ћих вр ста 
прет њи људ ском жи во ту ко је мо гу да 
на ста ну у бу дућ но сти. Та ко се бу дућ
ност по ја вљу је као опа сност јер из ње 
пре те бо ле сти, гу би так со ци јал не ег
зи стен ци је, смрт. Да би не ка ко от кло
нио страх од суд би не, чо век је уста но
вио про ро чи шта у ко ји ма су све ште на 
ли ца при ма ла на вод не по ру ке од бо
го ва и са оп шта ва ли их љу ди ма (као 
што је код Гр ка чу ве но про ро чи ште 
у Дел фи ма). Про ри ца ње  је сред ство 
да се убла жи чо ве ков страх од бу дућ
но сти. И да нас га та ња и про ри ца ња 
цве та ју. За што? Због не до стат ка ве ре 
у Бо га и ве ре у чо ве ка. А ве ра у чо ве
ка има сми сао пре ко ве ре у Бо га. Ве ра 
у чо ве ка без ве ре у Бо га би ла је ве ра 
тзв. про све ће ног чо ве ка, чо ве ка ху ма
ни зма и ре не сан се. 

Страх од мр твих – Ово је ве о ма 
ста ри об лик стра ха код љу ди. Да би 
убла жио бес или осве ту умр лих пре
да ка, при ми ти ван чо век је увео жр
тве пре ци ма. Као про ро чи
ште ко је је има ло за циљ да 
убла жи чо ве ков страх 
од бу дућ но сти, та ко је 
и жр тва умр лим пре ци
ма тре ба ло да из вр ши 
не ки ути цај на ове си
ле и та ко сма њи страх 
у чо ве ку. До бро вољ ном 
жр твом Ису са Хри
ста за цео род људ ски 
тре ба ло је да се кр ва
ва жр тва уки не јед ном 

за увек. Чо век, ме ђу тим, и да нас има 
уну тар њу, не све сну по тре бу да не што 
жр тву је Бо гу, што не сто ји ни у ка квом 
скла ду са хри шћан ством. 

Апо ка лип тич ни страх – Хри шћа
ни оче ку ју Дру ги до ла зак Хри стов и 
крај све та. Мно ги ра то ви, ка та стро
фе, при бли жа ва ње хи ља ди тој го ди ни 
иза зи ва ли су код по је ди них на ро да и 
по је ди на ца чи та ве кри зе апо ка лип
тич ног стра ха од кра ја све та. За јед не 
је овај страх био по вод пу шта њу на во
љу свих за бра ње них на гон ских те жњи, 
а код дру гих па ни ку пред су о ча ва њем 
са сво јим гре си ма и стра ха од по след
ње ка зне. Овај страх у хри шћан ству 
има два ви да: Је дан ра до сни где пра
во вер ни хри шћа ни оче ку ју „по след
њи дан“ са ра до шћу и уве ре њем да ће 
их Го спод са бра ти са де сне стра не. А 
они дру ги оче ку ју крај све та и исто
ри је у па ни ци и стра ху због стра ха од 
ка зне с оне стра не или да је са скра
јем њи хо вог жи во та за вр ше так сва ког 
жи во та. Сви ови страхови које људи 

имају, могу се победити 
једино јаком вером у 
Васкрслог Господа Ису
са Христа. Христос је 
својим Васкрсењем ра
звејао људима све ст
рахове, људи сада имају 
наде, имају оптимизам, 
радосно очекивање. 

С тога је Васкрсење 
темељ наше вере.   

 јереј Дејан Лукић
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Морал и савремено друштво

БИОЕТИКА

Под би о е ти ком по др зу ме ва мо све 
оне тех но ло шке ин тер вен ци је ко је се 
вр ше на људ ској вр сти. То су пи та ња 
ве штач ке оплод ње, кло ни ра ња, тран
спла та ци ја, еута на зи ја итд. 

Ве штач ка оплод ња
По сто је три ме то де ве штач

ке оплод ње. Пр ви је уну тар те ле сна 
оплод ња (ин ви во), ко ја се од ви ја та ко 
што се спер ма то зо ид уно си у ма те ри
цу тех нич ким пу тем, а до труд но ће се 
до ла зи на фи зи о ло шки на чин. Дру ги 
вид је ван те ле сна оплод ња, при ли
ком ко је се му шка и жен ска јај на ће
ли ја спа ја ју из ван те ла же не у епру
ве ти ( ин ви тро) и по том се ем бри он 
ста вља у ма те ри цу. Тре ћи ме тод је по
знат под на зи вом гифт – по др зу ме ва 

сме шта ње пу тем ла па ро ско пи је спер
ма то зо и да у ја јо вод у су срет ја ја шцу, и 
у дру гом и у тре ћем слу ча ју труд но ћа 
се од ви ја на при ро дан на чин. 

Основ ни про блем код ин ви тро 
оплод ње од но си се на ви шак ем бри о
на. Сва ка ко нај по у зда ни ји на чин да се 
из бег не уни шта ва ње или за мр за ва ње 
ви шка ем бри о на је сте да се оплод
ња не вр ши ви ше од три јај не ће ли је, 
ко ли ко же на мо же ре ал но из не ти у 
труд но ћи. Сле де ћа пи та ња ко ја се мо
гу по ста ви ти су: Да ли да ва лац ге нет
ског ма те ри ја ла тре ба да бу де по знат 
или не? Да ли овај ме тод да при ме не 
уда те или не у да те же не? По ста вља 
се пи та ње оправ да но сти за мр зну тих 
ем бри о на, да ли се жи вот мо же за мр
зну ти и ко је су по сле ди це уни шта ва
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ња ем бри о на? 

Од го вор Пра во слав ног бо го сло вља
Глав но пи та ње ко је се по ста вља у 

ве зи ве штач ке оплод ње је сте: од ког 
тре нут ка по чи ње људ ски жи вот? Са
вре ме но схва та ње има сво ју пред
и сто ри ју у би о ло шким са зна њи ма 
прет ход них вре ме на, али се не мо же 
за о би ћи ни ути цај те о ло шких и фи ло
соф ских гле ди шта. Та ко су на при мер 
Бла же ни Ав гу стин и То ма Аквин ски 
сма тра ли да ду ша и те ло не на ста ју 
исто вре ме но, не го се ду ша на кнад но 
при па ја те лу у 40 дан од за че ћа. Фи
ло соф Пор фи ри је нео пла то ник ка
же да људ ски ем бри он има са мо 
жи вот но на че ло у се би по пут 
биљ ке и жи во ти ње а ду шу 
до би ја ро ђе њем тј. пр вим 
уди са јем. 

Ме ђу тим, по ла зе ћи 
од би блиј ског уче ња о 
ства ра њу чо ве ка ве ли ки 
бо гослов и учи тељ цр
кве Гри го ри је Ни сиј ски 
у свом де лу „О по стан ку 
чо ве ка“, го во ри да су ду
ша и те ло ство ре ни за че
ћем, те да сход но то ме људ
ски жи вот по чи ње за че ћем. 
То исто твр ди и Све ти Мак сим 
Ис по вед ник. При хва та ње за че ћа као 
мо мен та на стан ка но вог жи во та до
во ди у пи та ње по ступ ке у про це су 
ве штач ке оплод ње при ли ком ко јих се 
од стра њу је ви шак ем бри о на. При хва
та ње ем бри о на као лич но сти, про ис
ти че из пра во слав ног до жи вља ја да 
је би ће ко је се ра ђа из раз не се бич не 
љу ба ви из ме ђу во ље них лич но сти. 
Сма тра ти не ког за лич ност, зна чи не 
ви де ти га са мо би о ло шки, она квим 
ка кво је тре нут но, не го га до жи ве

ти она квим ка кво ће би ти, тј. ка квим 
Бог хо ће да га ви ди, а то зна чи као би
ће ко је је са зда но за веч ност. Да кле, 
ако се уни шта ва ве ћи број ем бри о на 
то је не при хва тљи во, и ако је ве штач
ка оплод ња од стра не да ва о ца то се 
сма тра не при лич ним упа да њем тре ће 
осо бе у све ти њу брач них од но са. 

Тран спла та ци ја - 
пре са ђи ва ње ор га на

Је дан од ви до ва про ду жет ка жи
во та је сте пре са ђи ва ње ор га на.

Став Срп ске пра во слав не цр кве
По ре чи ма Све тог пи сма: „да од 
ове љу ба ви не ма ве ће, да ко жи

вот свој по ло жи за при ја те ље 
сво је“, као и чи ње ни це тран

сфу зи је кр ви ко ја се ши
ро ко при ме њу је у све ту, 
у на че лу се са гла си ти са 
хи рур шким по ду хва том 
тран спла та ци је људ
ских ор га на, уко ли ко се 
ис пу ња ва бар је дан од 
ових усло ва: 
•	да  је до на тор те ста мен
том за ве штао сво је ор га

не. 
•	 да је до на то ро ва по ро

ди ца по смрт но да ла сво ју са
гла сност.

•	 да се до на тор за жи во та ни је то ме 
про ти вио. 
По ред овог из во ра ор га на, тран

спла та ци ја се мо же вр ши ти и од жи
вих особа с тим да соп стве ни жи вот 
до на то ра ни је ти ме угро жен. (нпр. 
пре са ђи ва ње бу бре га). (Здрав ко Пе
но, Би о тех но ло ги ја и би о е ти ка, Ка
лен дар Цр ква, за 2003. год.)

 (На ста ви ће се...) 

Срећ ко Зе че вић, је реј
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Беседе

Беседа о истеривању демона из два 
гадаринска бесомученика

Ода кле зло у све ту, дра
га бра ћо и се стре? Да ли 
оно до ла зи тек та ко, са мо 
од се бе или по сто ји не ко 
или не што што про у зро ку
је зло? Да на шње је ван ђе ље 
о дво ји ци по сед ну тих де
мо ни ма на во ди нас на ова
кво раз ми шља ње. Да ли је 
зло од у век по сто ја ло или 
се ка сни је по ја ви ло? Зна мо 
из Све тог пи сма да Го спод 
Бог све што је ство рио би
ло је до бро. Нај пре је Бог 
ство рио ду хов ни свет ко
ји је био до бар. Ме ђу тим, 
је дан од ан ђе ла, Лу ци фер, 
по гор дио се и по же лео је да бу де ве
ћи од Бо га, по бу нио се и по ву као за 
со бом је дан број ан ђе ла. Та да је Све
ти ар хан гел Ми ха и ло устао и уз вик
нуо пред вој ском ан ђе ла ре чи ко је 
су са чу ва не и да нас у на шој Ли тур
ги ји: Па зи мо, стој мо смер но, стој мо 
са стра хом! Ан ђе о ске вој ске су гро
мо ви то за по ја ле: Свет, Свет, Свет, је 
Го спод Са ва от! Та ко је по че ла бор ба 
на не бе си ма. Ве ћи број ан ђе ла остао 
је ве ран сво ме Ство ри те љу, али ма њи 
број от пао је од Бо га, и они су по ста
ли  де мо ни, тј. они ко ји про у зро ку ју 
зло у све ту. Пре ма то ме зло не по ти че 
од Бо га, не го од ар хан ге ла бун тов ни
ка. Он је за чео у се би пр ви грех: за
вист на Све ту Тро ји цу. За же лео је не
мо гу ћу ствар, да он, огра ни че но би ће, 
би ће ко је има по че так по сто ја ња, 

бу де бес по че тан као Бог. При род но 
је да се чо век за пи та: за што Бог ни
је др жао сво јом си лом у по кор но сти, 
по слу шно сти све ан ђе ле, јер је Он као 
Тво рац сва ка ко то и мо гао, та да не би 
ни по сто ја ло зло у све ту, не би би ло 
ни оног ко ји про у зро ку је зло, тј. де
мо на  зна чи не би имао ко да на те ра 
чо ве ка на грех. Адам и Ева не би би ли 
из ба че ни из ра ја. 

Бог је до пу стио све то да се де си. 
За што? За то што је Бог ство рио и ан
ђе ле и љу де да бу ду сло бод не лич но
сти. То је тај ве ли ки дар ко ји је Бог 
дао љу ди ма и ан ђе ли ма – сло бо да. Он 
ни је же лео да га ан ђе ли и љу ди на си
лу во ле, ни је же лео и не же ли да му 
се на си лу по ко ри мо, јер ти ме би нас 
на пра вио ро бо ти ма, ма ши на ма. Он 
же ли од нас љу бав, по слу шност, по
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кор ност, али да то бу де на шом сло
бод ном во љом. Упра во је Лу ци фер 
имао сло бо ду и иза брао је зло, а не 
до бро. По сма трај мо и де ло Го спо
да Ису са Хри ста и ви де ће мо да Он 
ни ко га ни је при мо рао да у Ње га ве
ру је. А љу ди су има ли  сло бо ду да ли 
да при хва те Хри ста и Ње го во уче ње 
или да га од ба це. Та ко је Хри стос чи
нио и при ли ком ис те ри ва ња де мо на 
из два чо ве ка у Га да рин ској зе мљи, и 
про те ри ва ња де мо на у чо пор сви ња. 
Та мо шњи на род ни је це нио то што су 
ова два оп сед ну та чо ве ка из ле че на на 
са му реч Ису са Хри ста, не го су жа
ли ли за сво је жи во ти ње. Хри стос је 
ћут ке оти шао од њих, и ћут ке од ла зи 
од сва ког од нас ако га са ра до шћу не 
при хва ти мо. 

Све ти љу ди има ли су дар од Бо га 
да још у овом жи во ту ви де ду хов ни 
свет. Раз го ва ра ли су са ан ђе ли ма и са 
де мо ни ма. Све ти Ан дре ја је раз го ва
рао са ђа во лом и из ме ђу оста лог ђа во 
го во ри све ти те љу: „Осе ћам да до ла зи 
вре ме ка да ће про па сти мој за нат. У 
то вре ме ће љу ди би ти го ри од ме не, 
као што ће и де ца у лу кав ству би ти 

го ра од од ра слих 
љу ди. И ја ћу он да 
по чи ва ти и не ћу 
ви ше учи ти љу де 
ни че му, по што ће 
они са ми од се бе 
вр ши ти у све му 
во љу мо ју“.

Ми хри шћа ни 
зна мо да обра ћа
њем Бо гу, тј. по
стом и мо ли твом, 
ис прав ним и че
сти тим жи во том 
мо же мо ода гна ти 
и по бе ди ти зло. 

Али исто та ко зна мо, да и мо ли тва и 
пост ако ни су кру ни са ни сје ди ње њем 
са Бо гом, тј. Све тим При че шћем не ће 
вре де ти. 

Јед ном је де мон ре као Све том Ма
ка ри ју Еги пат ском:“Има са мо јед но у 
че му те ја не мо гу над вла да ти, то ни је 
пост јер ја не је дем ни шта, то ни је ни 
бде ње јер ја не спа вам ни кад. Ста рац 
га упи та: шта је то? А де мон му од го
во ри – тво је сми ре ње стар че.“ 

Де мо ни се нај ви ше пла ше сми ре
ног чо ве ка. Сми ре ње ће мо по Све тим 
Оци ма сте ћи ка да сма тра мо се бе  ни
жим од сва ке тва ри и ка да се пла ши
мо ви со ког ми шље ња о се би са ми ма.  
Наш жи вот дра га бра ћо и се стре, је 
као твр ђа ва ко ју оп се да ју два оп сад
ни ка: Го спод Исус Хри стос и де мон. 
Од на ше сло бод не во ље за ви си ће да 
ли ће мо ду шу сво ју пре да ти ђа во лу 
на веч ну му ку, или Хри сту на веч ну 
ра дост и бла жен ство. Не ка нам сви 
све ти, њи хо вим мо ли тва ма по мог ну 
да се удо сто ји мо веч но га бла жен ства. 
Амин! 

је реј Дра го слав Ми ло ван
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ДЕЛАТНОСТ ДУХОВНОГ ЦЕНТРА „НОВОМУЧЕНИЦИ 
КРАГУЈЕВАЧКИ“ ПРИ САБОРНОМ ХРАМУ У КРАГУЈЕВЦУ

Ду хов ни цен тар Са бор ног хра ма 
„Но во му че ни ци кра гу је вач ки“, бла
го сло вом Ње го вог Пре о све штен ства 
Епи ско па шу ма диј ског Го спо ди на Јо
ва на, сва ког дру гог пет ка у ме се цу 
по сле од слу же ног ака ти ста Пре све тој 
Бо го ро ди ци Тро је ру чи ци, ор га ни зу је 
раз го во ре све ште ни ка Са бор ног хра
ма са вер ним на ро дом. Ра зо во ри су 
по че ли у сеп тем бру.  Глав не те ме раз
го во ра су би ле о Ев ха ри сти ји и Цр кви. 

Ду хов ни цен тар је по чео пре да
ва ња 5. сеп тем бра, та да је те ма би ла: 
„Зна чај Вас кр се ња Хри сто вог и по
бе да над смр ћу“.  Сва му дро ва ња и 
све фи ло со фи је и све ре ли ги је ово га 
све та по ку ша ва ле су и по ку ша ва ће да 
ре ше нај ве ћу тај ну смр ти. Већ ве ко ви
ма чо век по ста вља пи та ње шта је смрт 
и ка ко је по бе ди ти? Смрт се обич но 
де фи ни ше као раз два ја ње ду ше од те
ла, али чо век аутен тич но по сто ји као 
пси хо фи зич ко је дин ство, је дин ство 
ду ше и те ла. Смрт је раз би јач тог је
дин ства. Је ди на ре ли ги ја ко ја је да ла 
ре ше ње про бле ма смр ти је Хри шћан
ство. Го спод Исус Хри стос је ре шио 
про блем смр ти, али га ни је ре шио ап
стракт ним иде ја ма, те о риј ски, не фи
ло со фи јом, не го, кон крет но, на де лу, 
сво јим Вас кр се њем. Сво јим Вас кр се
њем нам је по ка зао да ће сви они ко ји 
су умр ли, при ли ком Ње го вог Дру гог 
до ла ска вас кр сну ти из мр твих, као 
што је и Он по сле свог кр сног стра
да ња Вас кр сао из гро ба. Вас кр снув ши 
из мр твих Хри стос је Вас кр се ње из 
мр твих учи нио мо гу ћим за све љу де 
и до бре и зле. Пра ва и истин ска смрт 

је кад онај ко ји је умро не ма ви ше мо
гућ но сти да се вра ти у жи вот. Ако ће 
он по сле смр ти ожи ве ти и при том 
жи ве ти бо љим жи во том, он да то ни је 
смрт већ спа се ње. 

Дру га те ма раз го во ра је би ла „Ес
ха то ло ги ја Цр кве“. У раз го во ри ма са 
вер ни ма је кон ста то ва но да је у Цр
ква у Ли тур ги ји ес ха то ло шка за јед
ни ца. На ко ји на чин? Ес ха то ло ги ја је 
реч о по след њим до га ђа ји ма ве за ним 
за свет и за ње го во спа се ње. Основ ни 
еле мент ес ха то ло ги је је сте за јед ни ца 
све га на ро да Бо жи јег на јед ном ме сту, 
и то за јед ни ца око Ме си је. Јер Го спод 
Хри стос ка да Дру ги пут до ђе, Он не ће 
до ћи сам, до ћи ће окру жен све до ци
ма свог Вас кр се ња, а то су апо сто ли, а 
на род ће би ти са бран на јед ном ме сту. 
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Ову сли ку бу ду ћег до ла ска Хри сто
вог, бу ду ћег Цар ства Бо жи јег, ви ди мо 
и у Ли тур ги ји. Епи скоп је у Ли тур ги
ји ико на Хри сто ва, он је у сре ди ни, 
окру жен све ште ни ци ма ко ји су ико не 
апо сто ла, а на род је са ку пљен у ла ђи 
Цр кве. 

Са вер ни ци ма смо ту ма чи ли и Пр
ву књи гу Мој си је ву, књи гу По ста ња.  
„У по чет ку ство ри Бог не бо и зе
мљу“, под не бом се под ра зу ме ва ду
хов ни, ан ђе о ски свет, а под зе мљом 
овај ма те ри јал ни. Пра во слав на цр ква 
ве ром у Бо га као Твор ца све та, от кри
ва исти ну да је свет де ло во
ље, му дро сти и си ле Бо жи
је. Свет је по хри шћан ском 
схва та њу κτιστος – ство рен 
и то «ни из че га»  ex ni hi lo. 
Из раз “ни из че га” по ка зу је 
да пре не го што је ство рен, 
свет ни је по сто јао, по сто јао 
је са мо Бог  као Све та Тро
ји ца. Из раз кти стос зна чи 
да је свет ство рен и да има 
свој по че так и крај, да кле 
ни је ве чан. Пр ва по сле ди ца 
ства ра ња све та ни из че га 
је сте да је овај свет смр тан. 

Дру га основ на по сле ди ца 
ства ра ња све та, је сте, да је 
свет ство рен во љом Бож
јом. Бог је хтео, за же лео, у 
јед ном тре нут ку да ство ри 
јед но би ће на спрам се бе ко
је ни је Он. У то ме се огле
да сло бо да Бо жи ја у од но су 
на свет. Тре ћа по сле ди ца 
ство ре но сти све та је да он 
не мо же да по сто ји сам, јер 
је смр тан, под ло жан про
па дљи во сти. До ве ден је у 
би ће во љом дру гог, во љом 
Бо жи јом. Ни шта Бо га ни је 

при мо ра ло да ства ра свет, Он га ства
ра из љу ба ви. Све ово тре ба раз у ме
ти на сле де ћи на чин: свет бу ду ћи да 
је ство рен, мо же сва ког тре нут ка да 
пре ста не да по сто ји, да га не ма ви ше. 
За што? За то што свет не ма у се би са
мом, у при ро ди сво јој, си ле ко је му да
ју сна гу да мо же веч но да оп ста не, да 
по сто ји. Да кле, свет иза се бе и ис пред 
се бе, има јед но не би ће ко је стал но 
угро жа ва свет. За што је за хри шћа не 
то ли ко ва жно да свет ни је ве чан, не го 
да је ство рен. Да ли је зло да свет бу
де ве чан? За хри шћа не ни је зло по се
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би да је свет ве чан, али је уто ли ко зло 
уко ли ко не ги ра Бо жи ју сло бо ду  и то 
та ко да у крај њој ли ни ји не ги ра Бо га. 
Ако са по сто ји Бо гу не што што ни је 
Он, ако свет са по сто ји Бо гу, та да Бог 
ни је ап со лут но сло бо дан. Ап со лут но 
сло бод но би ће прет по ста вља да ни је 
не што по ред ње га што ни је он сам. 

Сле де ће пре да ва ње је би ло Ев ха
ри сти ја жи ви Хри стос. Ев ха ри сти ја 
је не за ми сли ва ван Цр кве као за јед ни
це, као Те ла Хри сто вог. Оту да Ев ха
ри сти ја на Ис то ку ни је схва та на као 
јед на од тај ни у Цр кви, не го тај на и 
от кри ве ње са ме Цр кве, тај на са бра ња, 
тај на оп ште ња или за јед ни це и тај на 
је дин ства Хри ста и Ње го ве Цр кве. На 

Ев ха ри сти ји се сла ви жи
вот, смрт сво ју жа о ку ис
ту пљу је и ад сво ју по бе ду 
не сла ви. Ту се у нај леп шој 
сим фо ни ји спа ја ју не бо и 
зе мља. Ев ха ри сти ја  је цен
тар цр кве ног жи во та, за то 
што је она тај на сје ди ње ња 
и је дин ства свих вер них са 
Хри стом и ме ђу соб но, а 
за тим и це ло куп не тво ре

ви не Бо жи је са Бо гом. Јер са би ра ју ћи 
се на Све тој Ев ха ри сти ји, за јед ни ча
ре ћи у Те лу и Кр ви Хри сто вој ми се 
сје ди њу је мо са Го спо дом и са Ду хом 
Ње го вим у јед но те ло и је дан дух (Еф 
4, 4). Да ље смо се у то ку раз го во ра са 
вер ни ма до та кли и пи та ња су ма ну тог, 
не по ште ног, и без о бра зног на па да на 
по је ди не све ште ни ке и епи ско пе, због 
на вод ног „но вог“ слу же ња Ли тур ги
је. Об ја сни ли смо вер ном на ро ду да 
су ти на па ди нео сно ва ни и ла жни. Од 
вре ме на апо сто ла, па кроз све ве ко
ве, текст и фор ма Ли тур ги је се раз
ви ја ла, ши ри ла, Ли тур ги ја ни је би ла 
ста тич на. Све Ев ха ри стиј ске мо ли тве 
су го во ри ли и са ста вља ли Епи ско пи 
у сво јим по ме сним цр ква ма. Ни јед на 
мо ли тва ни је би ла иста, све до по ја ве 
Све тог Јо ва на Зла то у стог и Ва си ли ја 
Ве ли ког. Ва си ли је ва Ли тур ги ја је до
ни кеј ска ана фо ра ка па до киј ске Цр кве. 
Он је ту Ли тур ги ју про ши рио, до пу
нио, дог мат ски уса вр шио. Све ти Јо ван 
Зла то у сти је за осно ву сво је Ли тур ги је 
узео Ли тур ги ју 12 апо сто ла у си риј
ској ре дак ци ји, и у њу уба цио не ке но
ве еле мен те. За тим смо на гла си ли да 
у мно гим ста рим ру ко пи си ма, сто ји 
на пи са но да су се мо ли тве у Ка но ну 
Ев ха ри сти је чи та ле на глас и да су нео
сно ва не кри ти ке да их тре ба чи та ти 
тај но.
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Питања и одговори
1) Због че га је нео п ход но кр сти ти 

се, зар ни је до вољ но би ти до бар чо век 
и чи ни ти до бра де ла? 

Чи ни ми се да они ко ји су пу ни 
до брих де ла а не ма ре за Бо га, ли че 
на леш мр тва ца ко ји, ма да пре кра сно 
оде вен ни ти то осе ћа ни ти му то ко
ри сти. (Све ти Иг ња ти је Бр јан ча ни
нов). Ако је не ко и до бар по де ли ма, 
а ни је за пе чаћен во дом и Ду хом, не ће 
ући у Цар ство Не бе ско. (Све ти Ки рил 
Је ру са лим ски).

2) Го во ре, бла же ни сте ако вас 
вре ђа ју. Да ли то зна чи да тре ба да 
те жим к то ме ка ко би ми се сви ру га
ли и вре ђа ли ме? 

Да не по ми слиш ка ко са ме увре
де, без об зи ра ка кве да су, чи не бла
же ним оно га ко их при ма. Хри стос их 
(увре де) по ја шња ва са два слу ча ја: ка
да их ми тр пи мо Ње га ра ди и ка да су 
оне на ста ле без ика квог раз ло га. Ако 
не ма ни јед ног ни дру гог то онај ко их 
под но си не са мо да ни је бла жен, већ 
је и не срећ ник. (Све ти Јо ван Зла то у
сти)

3) По сто је ве о ма бла го че сти ве 
же не, ко је ре дов но до ла зе у храм, но 
пре све га да би ту су сре ле не ке с ко ји
ма ће пре тре сти но во сти. 

Ко у хра му Бо жи јем не пре кид но 
пра зно сло ви тај од ла зи не са мо без 
ко ри сти већ и са ште том. (Све ти Ва
си ли је Ве ли ки)

4) За што Го спод ша ље чо ве ку ис
ку ше ња? 

Ис ку ше ња се ша љу на јед не ра ди 
укла ња ња већ учи ње них гре хо ва, на 
дру ге да би пре ки ну ли са гре си ма ко
је упра во чи не, а на оста ле ра ди оних 

(гре ха) ко је би уско ро учи ни ли; осим 
оних ко ји се ша љу да би ис пи та ли чо
ве какао код Јо ва. (Све ти Мак сим Ис
по вед ник) 

 5) Не ки цео жи вот про ве ду у јав
ним гре си ма, све до смр ти, и Бог их 
не ка жња ва?

Ако ко јав но гре ши и не ка је се, 
не сна ла зе га ни ка кве не во ље све до 
смр ти, то знај да ће суд над њим би
ти без ми ло сти. (Пре по доб ни Мар ко 
Под ви жник)

6) Шта зна че Хри сто ве ре чи: „Не 
про ти ви те се злу, ко те уда ри по де
сном обра зу твом, окре ни му и дру
ги“? 

Схва ти ти ове ре чи бу квал но био 
би пра ви ап сурд и мо гућ у гла ва ма 
са мо не ких фи ло со фа са ња ли ца. Ове 
ре чи зна че да Го спод не же ли да се 
ње го ви след бе ни ци про ти ве злу као 
ста ро за вет ни Је вре ји, не го да се злу 
про ти ви мо  до брим; мр жњи  љу
ба вљу; увре да ма   опра шта њем, а не 
вра ћа њем за зло злим, већ до брим. 
За то што се зло не мо же ле чи ти злом, 
оно се та да умно жа ва, а не ума њу је се. 
Као што се ва тра не мо же га си ти ва
тром или та ма уни шти ти та мом. Ово 
све не зна чи да се не про ти ви мо злу 
уоп ште јер то би би ла па сив ност, не
го зна чи да се бо ри мо про тив зла, али 
дру га чи јим сред стви ма, не зло да уни
шта ва мо злим, не го до брим, као што 
се та ма уни шта ва све тло шћу. Хри
стос ни је окре нуо дру ги образ пред 
Пи ла том. Про тив ни ци хри шћан ства 
ка жу да про по ве да ју ћи тр пље ње (ду
го тр пље ње) и не ку на гра ду у дру гом 
све ту за тр пље ње ов де на зе мљи, ви 
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хри шћа ни од вла чи те чо ве ка од бор
бе за осло бо ђе ње, ви учи те чо ве ка да 
се ми ри са злом и ви од ње га пра ви те 
ро ба. Не, то хри шћа ни не уче. Ду го

тр пље ње до ла зи од ве ре да је до бро 
ја че од зла, да је љу бав ја ча од мр жње. 
Ду го тр пље ње је кад има мо пот пу но 
по ве ре ње у Бо га. 

Срце кад стане
Кад сунце мине

И све утихне,
Иза пешчане дине,
Ка небу у висине.

Осмех кад сине,
Точак судбине,

Сидро кад бацим
У морске дубине.

Видећу неког 
Што чуће речи,
Познаћу лепоту

Што бол ће сећи.

А срце кад стане
У невољне дане,

Нећу се бојати удеса тог,
Јер знам да Сунце Истине 

Има да сване,
Душа ће певати,
Са мном је Бог.

Хрисотс Воскресе!
Господе, управи кораке моје

што сад су негде у злом беспућу,
дигни ме хитро  ево сад падам,
помози опет да собом владам.

На зломе гласу,
у тешку буру,
ући ћу храбро

јер Тебе гледам,
кад небо пређу облаци сури

ја само желим да Tи се предам.

И када бурни ветар утихне
славићу Господње име гласно,

на тешком дану да душа свикне,
кад све је мртво,
пусто, сабласно.

Дигни ме хитро,
негде ћу пасти,
ти само можеш 
у Твојој власти!

Бедем
А када тамни час
Дође да ме куша,

Тражићу умилни глас
Господа што ме слуша.

Не могу да ме сломе
Сви таласи бурни,

Молитва ка Господу миломе
Бедем је сигурни.

Ко мисли да те воли
А мрзи свога брата,

Ко презире туђе боли,
Затвориће рајска врата.

Срђан Станковић
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Јанко Андрић IV/3
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Неда Симовић I/3Павићевић Бојана III3



delfin
c l e

a n i n g  s e r v i c e
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Објављивање овог броја Саборника омогућили су:

Preduzeće za profesionalno održavanje objekata

Profi delfin d.o.o.
Čišćenje i održavanje stambenih i poslovnih prostora

Durmitorska br.18 3400 Kragujevac, tel/fax: 034/320 137

 
Radisavljević Goran

LAGERMAX - ELITТE
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 29

tel: 034/330-649
tel/fax: 034/331-847


